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1. Velkomst ved formandskabet
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
3. Godkendelse af referat fra mødet 6. juni 2018
Bilag: Referat_SFR Dermatologi-Venerologi og Allergologi_06062018
Referatet blev godkendt.
4. Claus gjorde opmærksom på, at der er brug for konsensus mellem GEH og
BFH i forhold til sommerferieplanlægningen ellers bliver byrden ikke fordelt
mest optimalt.
Det blev derfor besluttet, at de to afdelinger afholder et planlægningsmøde i
januar 2019, hvor det aftales, hvordan ferien fordeles. Mødet holdes særskilt
fra SFR Dermatologi-Venerologi og Allergologi, men rådet orienteres.
Claus orienterede endvidere om de udvidede åbningstider for rene Veneriehenvendelser, således at der er fuldt åbent for disse patienter mandag, onsdag
og fredag. Tirsdag og torsdag køres der ikke Veneriespor. De ændrede åbningstider gælder fra 1. september 2018, og det blev drøftet på mødet, at GEH evt.
skal få de ændrede åbningstider på inter-/intranettet samt i nyhedsbrev.
Åbningstid:
Alle kan henvende sig i klinikkens åbningstid uden henvisning og uden tidsbestilling.
Mandag kl. 8.15-17.00
Onsdag kl. 9.00-17.00
Fredag kl. 8.15-12.00

5. Orientering v/næstformand om høringssvar
a. Revision af 2 tværregionale vejledninger med frist 5. november 2018
b. Kommentering til aftale om Klimaterapi frist 20. august 2018
c. Forslag til nye behandlingsvejledninger frist 31. august 2018
Claus orienterede kort om ovennævnte tværregionale vejledninger og høringssvar, der ikke er sendt ud til kommentering til resten af rådet, da der
ikke er tale om væsentlige høringer eller ændringer. Efterfølgende blev
det drøftet, hvordan processen skal være. Der var enighed i rådet om, at
det vurderes i formandskabet, om de henvendelser som rådet modtager,
skal sendes ud til høring eller udelukkende kommer på dagsordenen som
orientering.
Ad a. Afventer stadig Region Sjællands kommentarer. Opgaven ligger hos
Region Hovedstaden, Center for sundhed, Enhed for Kvalitet & Patientsikkerhed, der har kontakten Region Sjælland.
Ad b. Høringen omhandler Kommentar til kontraktoplæg om klimaterapi
af psoriasis udarbejdet af Region Nordjylland. Holdningen til kontraktoplægget er, at der ikke skal lukkes for muligheden for klimabehandling i Israel.
Ad c. Der er ingen forslag til nye behandlingsvejledninger.
Under dette punkt var der afslutningsvis en drøftelse af arbejdet med retningslinjer for varetagelse af patienter med basalcellekræft – ledet af Ulrikke Lei – og der var flere kommentarer til specifikke formuleringer i retningslinjerne og synspunkter, som medlemmerne af rådet gerne vil sikre
sig kommer med i den endelige udgave.
Det blev derfor besluttet, at arbejdsgruppen skal indkaldes til afsluttende
møde, hvor der samles op på formuleringerne i vejledningen.

6. Eventuelt
De udvidede åbningstider for Venerie-sporet vil blive slået op på inter-/intranettet.

Deltagere:
Ledende overlæge Claus Zachariae (næstformand),
Herlev og Gentofte Hospital
Ledende overlæge Simon Francis Thomsen,
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Specialeansvarlig overlæge Lone Winther,
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Herlev og Gentofte Hospital
Ledende oversygeplejerske Sussi Løvgreen Larsen,
Herlev og Gentofte Hospital
Afdelingssygeplejerske Lisbeth Sys Karved,
Herlev og Gentofte Hospital
Forsknings- og laboratoriechef Lars Kærgaard Poulsen,
Herlev og Gentofte Hospital
Professor, overlæge Lone Skov, Herlev og Gentofte Hospital
Praktiserende læge Niels Erik Møller
Speciallæge Susanne Vissing
Specialkonsulent Majbritt Normann Nielsen (sekretær), Amager og Hvidovre Hospital

Fraværende:
Vicedirektør Janne Elsborg Larsen (formand) – afbud
Professor Robert Gniadecki, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital – afbud
Første reservelæge og faglig ekspert Peter Jensen, Herlev og Gentofte Hospital – afbud
Ledende oversygeplejerske Mette Lund-Jacobsen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital - afbud
Klinisk oversygeplejerske Susan Bermark, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital - afbud

Næste møde: onsdag den 21. november 2018, kl. 15.00-16.15
Sted: Bispebjerg Hospital, Nielsine Nielsens Vej 9, indgang 4, 2. sal (Biblioteket)
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